
Kedves Testvérem! Ha elolvasta, s lehetősége van rá, adja tovább szomszédjának, ismerősének, esetleg fénymásolja! Köszönjük! 
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SZELLEMI HARC – VII. AZ ÜDVÖSSÉG SISAKJA 

 

Igeolvasás: Lk 12, 16b-20 

Alapige: Ef 6,17a Vegyétek fel az üdvösség 

sisakját is… 

 

Kedves Testvérek! Albert fiatal, jóképű, 

értelmes fiú volt. A szülei szemefénye, igazi 

áldás a gyülekezet közösségének. Szerette a 

zenét, jól értett a számítástechnikához, és 

alaposan ismerte a Bibliát. A gyerekek 

rajongtak érte. Az idősebbek biztosra vették, 

hogyha felnő, egész közösségük büszkesége 

lesz. De a 18. születésnapja tragédiába torkollt, 

gyászt borítva Albert szüleire, és nagy szomorúságba döntve a kis gyülekezeti közösséget. Alighogy elindult a 

közeli boltba, hogy megvegyen valamit az egyik idős szomszédnak, egy száguldó teherautó fellökte Albert 

motorját, és a fiú a motorról lezuhanva a fejére esett. „Súlyos koponyasérüléseket szenvedett" – mondta a 

boncolást végző orvos. „Bárcsak felvette volna a bukósisakot…" 

A sisak a fejet védi. A világ számos országában törvény írja elő, hogy kötelező bukósisakot viselni, ami 

különböző veszélyektől véd. Pál korában a kemény fémből, pl. bronzból vagy vasból készült sisak 

hozzátartozott a katonák megszokott viseletéhez. Karddal nem lehetett átvágni rajta. Így van ez a keresztény 

küzdelmében is. A keresztényeknek feltétlenül fel kell venni a sisakot, hogy védelmezzék akaratuk székhelyét, 

hiszen ott döntenek olyan meghatározó kérdésekről, mint pl. kinek a szolgálatában állnak, és miben 

reménykednek. Pál azt mondja, hogy a Krisztusban nyert üdvösség ez a sisak. 

Mi az üdvösség sisakja? Az üdvösség bizonyossága. Az 1Jn 5,13-ban ezt olvassuk: Ezt azért írtam 

nektek, akik hisztek Isten Fia nevében, hogy tudjátok: örök életetek van. Azt mondja János, azért írtam nektek,  

hogy tudjátok: örök életetek van. Némely hívők bizonytalanok abban, hogy van-e üdvösségük. És mikor a 

jövőre gondolnak, és arra gondolnak, hogy egyszer meghalnak, vajon mehetnek-e a mennybe, azt mondják: Én 

ezt nem tudhatom. Nagyon szeretném, és reménykedek benne, de ki tudja azt. Majd kiderül. Mit mond a Biblia: 

Ha hiszel Isten Fiában, mint a Te megváltódban, akkor Isten azt akarja, hogy reménykedj? Nem. Ő azt akarja, 

hogy TUDD, legyél biztos benne, hogy örök életed van.  Miért van bizonytalanság némely hívő szívében? 

Lehet azért, mert látják a maguk hibáit, bukásait, és azt mondják: én nem biztos, hogy erre méltó vagyok. Én 

kudarcot vallottam, én nem vagyok olyan jó, Isten pedig jó. Hogy mehetnék oda? Ezek a hívők, akik így 

gondolkodnak, nincsenek tisztában egy fontos dologgal. Az Ef 2,8-ban ezt olvassuk: Kegyelemből van 

üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez. Az üdvösséget nem azért kaptad, mert jó voltál. 

Az üdvösségben nem azért maradsz benne, mert mindig mindent jól csinálsz. Hanem azért van üdvösséged, 

mert hiszel Jézus Krisztusban, és ragaszkodsz Őhozzá minden körülmények között. Ezért van üdvösséged. Az 

ördög el akar bizonytalanítani, de a sisak, az hogy tudod, neked üdvösséged van, megvéd az ördög 

hazugságaival szemben. E prédikáció üzenetét, ha egy mondatban össze akarnánk foglalni, azt mondhatnánk: 

Ha üdvösséged van, nem kell félned a jövőtől.  

A sisakot csak az teheti fel, akinek van. Az üdvösségben csak az reménykedhet, akinek van üdvössége. 

Neked van üdvösséged? Ha van, akkor vedd fel. Ha nincs, akár most, amikor hallod ezt az üzenetet, elkérheted 



Hívogassuk családtagjainkat, ismerőseinket! A prédikációk honlapunkon meghallgathatóak, elolvashatóak (furediut.hu).  

az Úrtól. Hogyan? Pál azt mondta a filippi börtönőrnek: „Higgy az Úr Jézus Krisztusban és üdvözülsz. Add át 

az életed, kérd bűneid bocsánatát, kérd, hogy a te jövődet is vegye a kezébe, és akkor üdvösséged lesz. Így 

legyen. Ámen.         (Szolgálattevő: Dr. Pótor Áron - lelkész)  

 

 

230. dicséret:  

 

1. Áll a Krisztus szent keresztje Elmúlás és rom felett, Krisztusban 

beteljesedve Látom üdvösségemet.  

2. Bánt a sok gond, űz a bánat, Tört remény vagy félelem: Ő nem hágy el, 

biztatást ad: Békesség van énvelem.  

3. Boldogságnak napja süt rám; Jóság, fény jár utamon: A keresztfa 

ragyogásán Fényesebb lesz szép napom.  

4. Áldássá lesz ott az átok, Megbékéltet a kereszt; El nem múló boldogságod, 

Békességed ott keresd!  

5. Áll a Krisztus szent keresztje Elmúlás és rom felett, Krisztusban 

beteljesedve Látom üdvösségemet.  

 

 

 

     
2019.08.11-én istentisztelet. Igét hirdetett: Hatvani László nyugd. lelkipásztor   (Fotó: AÁ.) 

 
 

Aug. 21. szerda 14.30 Bibliaóra 

Aug. 21. szerda 18.00 Női bibliakör (30-40-50-esek bibliaórája) 

Aug. 25. vasárnap  9.40 Énektanulás, párhuzamosan pedig imaközösség a presbiteri szobában.  

Aug. 25. vasárnap 10.00 Istentisztelet 

Aug. 25. vasárnap 14.00 English-language worship for students (Mustard Seed Chapel) 

Okt. 13. vasárnap 10.00 
Felújításért hálaadó istentisztelet Az Igét hirdeti: Dr. Fekete Károly - 

püspök úr. 

 

 

- Augusztus 16-án, pénteken 18 órától került sor templomunkban Körhöny László Péter és Balázs 

Krisztina házasságmegáldó istentiszteletére, ahol Isten áldását kértük az ifjú pár házasságkötésére. 

 

- Hirdetem, hogy az istentisztelet utáni szeretetvendégséghez szívesen elfogadunk süteményt, teát. 

 

- Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván hogy „a jókedvű adakozót szereti az Isten.” (2Kor 9,7) 

 

 Cím: 4027 Debrecen, Füredi út 39. Számlaszám:11738008-20899125 Honlap:  

 fb.com/furediut.hu Tel: +36-30-678-2502 Email: debrecen-furedi.ut@reformatus.hu 

mailto:debrecen-furedi.ut@reformatus.hu

